Tip pro letní sezónu 2015 – Půjčovna lodí Putzer
Také vás napadla otázka: Kam letos na dovolenou? Nechce se vám trmácet se dlouhé hodiny
autem nebo autobusem? Preferujete volnost a svobodu před organizovaností? Chcete poznat
krásy české krajiny i z jiného pohledu? Pak pro vás máme tip. Využijte služeb půjčovny lodí
Petr Putzer a sjeďte si některou z krásných českých řek.

Pohodová plavba i adrenalin
Země česká, vodáků ráj! Těžko najdete jinou vnitrozemskou zemi, která se může pochlubit
tak početnou komunitou vodních nadšenců jako Česko. A tomu samozřejmě odpovídá i
kvalita služeb poskytujících vodákům maximální komfort. Projíždíte krásnou krajinou. Nikdo
vás nikam nežene. Sami se rozhodnete, kdy a kde se ubytujete, kdy budete odpočívat nebo
kdy si dáte svačinku. Jedinou vaší starostí je vybrat si správnou řeku s ohledem na vaše
vodácké schopnosti. Všechno ostatní už můžete nechat na půjčovně lodí Petr Putzer, která po
domluvě s vámi zapůjčí potřebné vybavení, naplánuje trasu do nejmenších detailů a je vám po
celou dobu plavby k dispozici svým servisem. Dokonce i úplným začátečníkům nabídne
zkušeného vodáckého průvodce, který pojede před vámi a včas vás informuje o záludnostech
řeky, které na vás čekají. Ovšem věříte li si a holdujete adrenalinu, pak vám stačí půjčit loď a
základní vybavení a zbytek je na vás. Na své si tak přijdou jak úplní začátečníci, tak zkušení
vodáci.

Výběr lodí
V půjčovně lodí Petr Putzer si můžete vybrat několik typů lodí. Pro laiky máme pár
základních informací:
Kajak – původně plavidlo eskymáků (odtud např. eskymácký obrat). Řídí jej zpravidla jedna
osoba s oboustranným pádlem. Hodí se pro zážitek z rychlé jízdy, ale pro delší výlety jsou
vhodnější kánoe.
Kánoe – jsou delší a prostornější. Řídí ji zpravidla dvě osoby (tzv. zadák a háček)
s jednostrannými pádly. Hodí se pro delší trasy. Kánoe jsou co do popularity na českých
řekách stále jedničky (v závěsu jsou rafty a kajaky)
Raft - je ploché a široké, obvykle nafukovací plavidlo, jež pojme 4 až 9 či 10 osob (liší se
model od modelu). Rafty disponují poměrně velkou stabilitou a tedy i vysokou bezpečností.
Jsou ideální volbou pro partu přátel, která chce vyrazit společně na vodu, pro začátečníky
nebo pro rodiny s dětmi.

Výběr řeky
Řeku si vybíráme nejen podle její obtížnosti, ale i podle krajiny, kterou protéká, podle
zajímavostí a měst, které můžeme navštívit v jejím okolí. Půjčovna lodí Putzer pokrývá svým
servisem tyto krásné české řeky:
Berounka - nenáročná odpočinková řeka, která má mnoho jezů bez propustí a protéká
několika CHKO, kde není povoleno volné táboření. Vzniká soutokem Úhlavy, Úslavy,
Radbůzy a Mže v Plzni. Během plavby můžete navštívit Libštejn, Krašov, Týřov, Křivoklát,

Karlštejn nebo Tetín. Muzeum J. Barranda, muzeum Oty Pavla u přívozu, Skryjská jezírka
nebo Koněpruské jeskyně.
Ohře - turistická řeka vhodná pro více denní putování. Většina jezů je bez propustí a některé
jsou velmi nebezpečné. Obvykle se začíná od hebu, ale nejhezčí úsek je mezi Karlovy Vary a
Kadaní. Vidět můžete historická centra Chebu a Karlových varů. Čekají vás Lázně Kyselka,
zámek Velichov , Svatošské skály nebo hrad Loket.
Otava – vzniká soutokem divokých šumavských řek Vydry a Křemelné u Čeňkovy pily.
V horním toku přebírá horskou divokost s kamenitým dnem a plavba je omezena vyhláškou
národního parku Šumava. K Sušici se zvolňuje a nakonec se stává letní prázdninovou řekou
vhodnou pro sváteční vodáky.
Vltava - nejnavštěvovanější česká prázdninová řeka. Lipno garantuje minimální průtk po celý
rok a díky tomu je splavná i v období sucha. Většina jezů má vorové propusti a jsou sjízdné.
Horní úsek patří do národního parku Šumava. Od Nové Pece není plavba nijak omezována.
Na řece je (počínaje Lipnem) 6 stupňů vltavské kaskády s lodní dopravou. Cestou můžete
navštívit kláštery ve Vyšším Brodě a Zlatou korunu. Historický Český Krumlov, Rožmberk
nebo Dívčí kámen
Půjčovna lodí Putzer je tady pro Vás a můžete se na ni opravdu spolehnout, ať už s vodáctvím
začínáte nebo jste zkušení matadoři.

